
หน้า 1 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  4 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นาย ปิติพัฒน ์ ธีรกิติณฏัฐ ์

9.00-10.00 น. 

2 นาย ภูริณัฐ กันทะโย 

3 นาย บรรพกร ชินศาศวัต 

4 นางสาว บุณย์นลิน เลี่ยมพุธทอง 

5 นางสาว ปริณดา ทองเทพ 

6 นางสาว ชญานันท ์ อนุเอกจิตร 

10.00-11.00 น. 

7 นางสาว ณัชนันท์ ช่วงสกุล 

8 นางสาว ทอรัตน จันท์จารุภรณ ์

9 นาย พรหมินทร ์ สุสมากุลวงศ ์

10 นางสาว ศศิกัญชณา คงรักษา 

11 นาย ธนภัทร ธัชศฤงคารสกุล 

11.00-12.00 น. 

12 นางสาว สิริน เกียรตสิุขศร ี

13 นางสาว นันธร อิศรางกูร ณ อยุธยา 

14 นาย ฐรชต ์ หวังวงศ์วิโรจน์ 

15 นางสาว สิริน สาระกลุ 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  4 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นาย คิมหันต ์ สมเวที 

9.00-10.00 น. 

2 นางสาว สุชญา นันทรัตนสกลุ 

3 นางสาว พิมพ์มาดา มณีจริะปราการ 

4 นาย ภวัต เอนกฤทธ์ิมงคล 

5 นางสาว อรพิมล ลี้สกลุ 

6 นางสาว มาริสา แสงทับทิม 

10.00-11.00 น. 

7 นางสาว อติกานต ์ ธนสารกิจ 

8 นางสาว ปณิชา บูรณสัจจะ 

9 นางสาว เจนินา ซารนาท 

10 นางสาว เณศรา ชุตินิยมการ 

11 นางสาว ณัฐภา ภูริวัฒนะ 

11.00-12.00 น. 

12 นาย ปณชัย โชคถนอมทรัพย ์

13 นางสาว ภัทรวลัย ลัคนานิธิพันธุ์ 

14 นางสาว อาภัสสรา วงศ์แพทย ์

15 นางสาว นันท์นภัส ตั้งถาวรสิริกลุ 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  4 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว เอ็มมิลี ่ รูบิโอ 

13.00-14.00 น. 

2 นาย กฤษ ดังโหราชัย 

3 นางสาว ใจฟ้า ชัญมาตรกจิ 

4 นางสาว ธารา เธียรธน ู

5 นางสาว ฐิติรัตน ์ ล ี

6 นางสาว ทยา พลประทีป 

14.00-15.00 น. 

7 นางสาว แพรนันท ์ บุญเลีย่ม 

8 นาย ฐานทอง กอบกาญจน์สกลุ 

9 นาย ธนัท สุขสถิตย ์

10 นางสาว สุทธินันท์ จันทวานิช 

11 นางสาว ปาลิตา ประสพโชค 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว วิเอตรา วันเพ็ญ 

13 นางสาว อชิรญา ศิริเจริญรตัน ์

14 นาย ธิติ เถลิงบุญสิร ิ

15 นาย นิธิศ น่วมทอง 

16 นาย อตืภัทร ศฤงคารินทร ์

16.00-17.00 น. 

17 นาย นิธ ิ จงสถิตวุฒิธรรม 

18 นางสาว ศิรดา จารุวัฒนกุล 

19 นางสาว กานต์ชนิต วชิรแพทย์ 

20 นางสาว สาธิน ี จิรัฐพิกาลพงศ ์

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 



หน้า 4 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  4 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว ธนภรณ ์ ลี ้

13.00-14.00 น. 

2 นางสาว ภาวิดา วิชชุชาญ 

3 นางสาว ต้นน้้า เลี้ยงดีศรีสุข 

4 นางสาว พัฒน์นรี อัสนี 

5 นางสาว ณปภา โพธิ์นทีไท 

6 นางสาว ปุญญิศา สุขเจรญิชัยกุล 

14.00-15.00 น. 

7 นาย ธนยศ จารุบุษปายน 

8 นางสาว ญาณิน บวรกิจเจรญินนท ์

9 นางสาว ปริยากร ช่ืนสุวรรณกุุล 

10 นางสาว ปัณณพร ลิ้มสุขศรีกุล 

11 นาย ณภัทร เผ่าประพันธ์ 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว ชญานิษฐ ์ พิเชษฐวณิชย์โชค 

13 นาย ณัฎฐวิทย ์ เธียไพรตัน ์

14 นางสาว อภิษฐา เอื้อโสภณ 

15 นางสาว ธัญญา ชาญนรา 

16 นางสาว ณัชชา มานะวงศ์สกลุ 

16.00-17.00 น. 

17 นางสาว ทอฝัน เทียนบุญ 

18 นางสาว พิชามญช์ุ เอี่ยมอ้าไพ 

19 นาย ชิโณทัย ทองใบ 

20 นาย พลกฤต สาตสิน 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 



หน้า 5 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว สุทัสสา เอื้อวัฒนสกุล 

9.00-10.00 น. 

2 นางสาว นวพร อภิชัยเดชอุดม 

3 นางสาว ชนิกานดา อู๋เพ็ชร 

4 นางสาว ณัฐกานต ์ พรสวรรค์วงษ์ 

5 นางสาว พัณณิน นิมิตรวานิช 

6 นางสาว ภัคจิรา ติระรัตน์ชัยเลิศ 

10.00-11.00 น. 

7 นางสาว ณัฐธยาน ์ แบนสุภา 

8 นาย ชิติพัทธ ์ โตสุพันธ์ุ 

9 นางสาว ชัลณัฏฐาน ์ สินไสวผล 

10 นาย อชิระ ลิน 

11 นาย ณัฐพงษ ์ ชิตทรงสวัสดิ ์

11.00-12.00 น. 

12 นาย จิตติธร เพราะสุนทร 

13 นาย ธีร ล ี

14 นางสาว ณารตา ยศธนหิรัญ 

15 นางสาว ฐิติยา วัชรินทร์ชลาลัย 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 6 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นาย รวิ ต่ออุดมศักดิ ์

9.00-10.00 น. 

2 นาย กฤษฏ ์ ธาราชีวิน 

3 นาย โจชชัว มิลน ์

4 นาย อลัน ลิ้มประเสริฐ 

5 นาย ฐานันท ์ มกราภริมย ์

6 นาย ภาม พิทยะ 

10.00-11.00 น. 

7 นาย ธนัท สกุลชัยพรวงศ ์

8 นางสาว เบญญาชล ี ซื่อตรง 

9 นางสาว ปิติภัทร เป็นตามวา 

10 นางสาว แพรวาว วินมูน 

11 นางสาว กนก ศิริลภัยานนท์ 

11.00-12.00 น. 

12 นาย มนทน ตั้งจิตมุ่งมั่น 

13 นางสาว จิณณ ์ รัชโน 

14 นางสาว ณัฐกมล หงษ์เทศากร 

15 นางสาว ฉัตรณดา ประสงคด์ ี

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 7 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว นิพพิชฌาน์ สมบูรณ์ศักดิ ์

13.00-14.00 น. 

2 นางสาว พิณรัตน ์ จีระธัญญาสกลุ 

3 นางสาว วรวลัญช ์ สุขเอนก 

4 นางสาว ปาณิสรา บุญสุนานนท ์

5 นางสาว ธิติรัตน ์ อุทุมพร 

6 นางสาว ณิชช์ชิศา ฤทธิ์ประคองเชาว์ 

14.00-15.00 น. 

7 นางสาว ปวริศา วรเศรษฐการกิจ 

8 นาย ปัณณธร อิงค์สาธิต 

9 นางสาว ธรรมิกา โตนิติวงศ ์

10 นางสาว ณฐาภรณ ์
เกษมศรี ณ 
อยุธยา 

11 นางสาว ปาณิสรา หมวดสง 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว ธัญนิจ เลิศหริัญวิบลูย ์

13 นางสาว ภริดาภา นันธิราภากร 

14 นาย ภูผา โชคพระสมบัต ิ

15 นาย ณัฐธนัตถ ์ เหล่าวรพงศ์ 

16 นางสาว แพรววาร ี กาญจนวิไล 

16.00-17.00 น. 

17 นางสาว แคโรลีน สุรเดชวิบูลย ์

18 นาย ภคพล โตมรศักดิ ์

19 นางสาว เทียร์ร่า ตัน 

20 นาย พีรพล ยิ่งแจ่มศิร ิ

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 



หน้า 8 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

 วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว ศุภิสรา อินทจักร์ 

13.00-14.00 น. 

2 นางสาว เพลิน จิรเสวีนุประพันธ ์

3 นางสาว พิราภรณ ์ เหลืองรัตนมาศ 

4 นาย สิรภพ จรรยาวัฒนานนท ์

5 นางสาว เทม แม๊คฟาดเดน 

6 นางสาว ลิปดา จันทะยาสาคร 

14.00-15.00 น. 

7 นางสาว กานต์ธีรา ตันติวรศร ี

8 นาย พีรพัฒน ์ สุพุทธิธาดา 

9 นาย กันต ์ วัฒนเกษตร 

10 นาย ทิโมธ ี โตสโุขวงศ์ 

11 นางสาว พิณ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว กัณต์พิชญา  ิุอินทรภูวศักดิ ์

13 นาย ขชล สมวงศ ์

14 นางสาว ปณาลีก ์ อู๋ไพจิตร 

15 นาย จิรธันย ์ พงศ์ฉบับนภา 

16 นางสาว แพรพลอย นาคใหม ่

16.00-17.00 น. 

17 นางสาว ปภานันท์ รติสิน 

18 นางสาว ณัฐณิชา เงินด ี

19 นาย จิราย ุ เล็กชลยุทธ 

20 นางสาว มทินา ไชยวรุตม ์

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 



หน้า 9 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว พิมพ์พนิต คงวิทยานนท์ 

9.00-10.00 น. 

2 นางสาว ปาณิสรา เกษมธีระสมบรูณ ์

3 นางสาว เฌอนันท์ น้าศิริวิวัฒน ์

4 นางสาว ภัทร พงษ์ประพัฒน์ 

5 นางสาว ภัสสรา วาจนะวินิจ 

6 นางสาว สิมิลัน คุณประภากร 

10.00-11.00 น. 

7 นาย ศดิศเดช แก้วมา 

8 นางสาว ณัฐมน เยี่ยมสมบัต ิ

9 นางสาว เมธาพร จิตติกุลดิลก 

10 นางสาว พิชญาภา จิรา 

11 นางสาว ธสร จิวะเจรญิ 

11.00-12.00 น. 

12 นางสาว ภูริชา กุลวรเศรษฐ 

13 นางสาว อิงฟ้า ศิริอมรเทพ 

14 นาย ณัฐดนัย ไชยสุต 

15 นาย อนันดา จริงธนสาร 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 10 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นาย ศุภณัฐ อาจอ้านวยวิภาส 

9.00-10.00 น. 

2 นาย ธันวา หอมจันทร ์

3 นาย ภักภูม ิ ตติยอภิธรรม 

4 นางสาว อามินดา หทัยมาลา 

5 นางสาว ปาลิดา ลีนะบรรจง 

6 นาย ธนัชย์ ธนูพราน 

10.00-11.00 น. 

7 นางสาว พิมพ์ลดา อ้าไพฉลวย 

8 นางสาว วาสนา อัครเดชเดชาชัย 

9 นาย สรวิศ พัฒนะอรุณ 

10 นาย วิโชค อภิชนสุข 

11 นาย ธนัท หุตะยานนท์ 

11.00-12.00 น. 

12 นาย พีรศักดิ ์ ลอเสรีวานิช 

13 นาย ภควัฒน ์ โยธาจุล 

14 นาย ศุภณฏัฐ ์ ปวรางกูร 

15 นางสาว อันนา สัตยารักษ ์

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 11 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่ 6 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว อัย ชิโนฮาร่า 

13.00-14.00 น. 

2 นางสาว ลิซ่า วรสาธิต 

3 นางสาว มินท์ธิตา เตชพรชยาสินธ ์

4 นาย สมิทธิ ์ เตชัสหงส ์

5 นาย สิระ บูรณะโอสถ 

6 นาย วสุ วีรฤทธิ ์

14.00-15.00 น. 

7 นางสาว ฟองฝน สินสุขประเสริฐ 

8 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง 

9 นาย วริทธ์ิธร เกตุศิร ิ

10 นาย ณัฐชนน จันทเจริญพงศ ์

11 นางสาว อถิชญา สินชัยพานิช 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว ชัญญธรณ ์ อึ้งสุภาโชค 

13 นาย ธิติพงศ ์ เหรียญรักวงศ ์

14 นางสาว พิมพ์มาดา บุญมาก 

15 นาย กฤติน พิพัฒนนันท์ 

16 นางสาว ธีรดา เจวาภัทรกลุ 

16.00-17.00 น. 

17 นางสาว เบญญาภา สุขสุวรรณ ์

18 นางสาว แสนพิมพ ์ สรรพวีรวงศ ์

19 นาย ภูรินท์ ราชวัฒน์ 

20 นาย นันทเดช บุณยะเวชชีวิน 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 



หน้า 12 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว ณัฐณิชา ธรรมศริิทรัพย ์

13.00-14.00 น. 

2 นางสาว รมิตา ศิริประยูรศักดิ ์

3 นางสาว บุญสิตา หนูทอง 

4 นางสาว ณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ 

5 นางสาว พรไพลิน เตียนโพธิ์ทอง 

6 นางสาว สิดารศัมิ ์ สังขวิศิษฏ ์

14.00-15.00 น. 

7 นาย ปรีชาพงศ ์ นิลเพ็ชร 

8 นางสาว ช่ังคิด ประทุมมา 

9 นางสาว สุพัชฌาย ์ ธารพระจันทร ์

10 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย 

11 นางสาว ณัฐชน เข็มทอง 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว การันต ี ทองตัน 

13 นางสาว ภิญญาพัชญ ์ จิตรส์ุภาพ 

14 นางสาว ภัททิญา นิธิภัทรารตัน ์

15 นาย ธนภัทร กิตติก้องนพกร 

16 นางสาว ธีกว ี เล็งศิริวัฒน ์

16.00-17.00 น. 

17 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา ตั้งศิริกุศลวงศ ์

18 นางสาว วริศรา กุลชัยพานิช 

19 นาย ภวิยษ ์ ช่ืนก้าไร 

20 นางสาว วฤนท์ วงษ์ปิ่น 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 



หน้า 13 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นาย ทยากร ทองปาน 

9.00-10.00 น. 

2 นางสาว ศิรัชญา กปิลกาญจน ์

3 นางสาว ณภิษา สุวรรณดลุ 

4 นางสาว วริศรา อร่ามรัศมีกุล 

5 นาย ธเมธ สุริยมงคล 

6 นาย ยศวิชญ์ เจริญยิ่งยศ 

10.00-11.00 น. 

7 นางสาว ปัณณพร พันธุเลปนะ 

8 นาย ฐิติพันธ์ เกื้อเจรญิศร ี

9 นางสาว ลดา หงษ์กาญจนพงษ ์

10 นางสาว ปรารถนา เชาเบ 

11 นางสาว สวิตตา ศรีกฤษฎา 

11.00-12.00 น. 

12 นางสาว ธัณญภรณ ์ มกรานุรักษ ์

13 นางสาว ภูษณิศา ม่วงวิโรจน ์

14 นางสาว พิชญ์สิน ี เดชาพิพัฒน์กุล 

15 นาย วรภูม ิ นันทปถวี 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 14 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -12.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว ณัชชา สุวรรณโชติช่วง 

9.00-10.00 น. 

2 นางสาว สรณิ กิตติศุภกร 

3 นางสาว ฐิติวรดา มีนชัยนันท์ 

4 นาย พชร บุญเหนือ 

5 นางสาว นวพร ศิริประภากิจ 

6 นาย ตั้งจิต ประทุมมา 

10.00-11.00 น. 

7 นาย ปฐวี ธาระรูป 

8 นาย ณภัทร หลายเจริญโชคชัย 

9 นาย ณัฐเศรษฐ์ ช้านาญวินิจฉัย 

10 นาย ฐกร ปภาทรัพย์ฤทธา 

11 นางสาว กานต์วิรินท ์ วงศ์โกศลสุข 

11.00-12.00 น. 

12 นางสาว ณินทิรา จารุพานิช 

13 นางสาว รัญชนา วรหาร 

14 นาย นารา สุธรรม 

15 นาย ภูมิช เพิงมาก 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 15 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 1 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -17.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นาย กฤษฎิ ์ กาญจนบัตร 

13.00-14.00 น. 

2 นาย ปวิช บูรณารมย ์

3 นางสาว รรณิ วิบูลย์เกียรต ิ

4 นางสาว มนณส์ิชา นิจวัฒนา 

5 นางสาว สุพิชฌาญ ์ ศรีประเทศ 

6 นางสาว ณิชา เตชะวัชรเทพ 

14.00-15.00 น. 
7 นางสาว บุณฑริกา นาคสมภพ 

8 นาย วุฒิภัทร กูณฑ์กันทรากร 

9 นาย ธีรารุจน ์ ครุฑเดชะ 

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 16 จาก 16 
รายชื่อ วัน เวลา ผู้เข้าสอบสัมภาษณผ่์านระบบ Online  

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2565  (กลุ่มที่ 2 ภาคบ่าย)     
เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -16.00 น.  
(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 5 ท่าน) ห้องละ 8 นาที ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลา 

1 นางสาว สุดาวรตัน ์ จุติภณโชติพันธ ์

13.00-14.00 น. 

2 นางสาว บัวชมพ ู สินธารา 

3 นาย อภิสัณห ์ บุนนาค 

4 นาย พัฒ วัฒนศิริวิบูลย ์

5 นางสาว สิรินดา วงศ์บางโพ 

6 นางสาว ณัฐปภสัร ์ จันทร์ขจร 

14.00-15.00 น. 

7 นางสาว ธันย์ชนก ศรีกรณียกิจ 

8 นางสาว เปมิกา ธนาด้ารงศักดิ ์

9 นาย ณัฐภูมินทร ์ สืบปร ุ

10 นาย ปัญญพัฒน ์ ศิริผล 

11 นางสาว วริศรา ศิวนันท์สกุล 

15.00-16.00 น. 

12 นางสาว สุบุญญา เจริญเจียงชัย 

13 นางสาว นลัทพรรณ ผลจันทร ์

14 นางสาว นงนภัส วุฒิกนกกาญจน์ 

15 นางสาว จิตต์ทิพย ์ ปฏิมาวิรุจน ์

16 นางสาว ปุริมปรัชญ ์ กสิวัฒน ์

16.00-17.00 น. 
17 นางสาว น้้าเหนือ ปัญญาวิรุฬห์โรจน ์

18 นางสาว ปุณณภา บุลสุข 

19 นางสาว เพ็ญพิชชา ฉันทวรางค ์

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 


